
 

Otorinolaryngologická klinika FN Královské Vinohrady a 3. lékařská 

fakulta  Univerzita Karlova v Praze ve spolupráci s II. interní klinikou FNKV Vás 

srdečně zveme na  

 

 

Mezioborová spolupráce v diagnostice a terapii dysfagie 

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

rádi bychom Vás pozvali na odborný seminář Mezioborová spolupráce v diagnostice a 

terapii dysfagických obtíží organizovaný Otorinolaryngologickou a II. Interní klinikou 3. 

LFUK a FN Královské Vinohrady ve spolupráci s Neurologickou, Onkologickou, 

Radiodiagnostickou a Rehabilitační klinikou 3. LFUK a FN Královské Vinohrady, který 

se bude konat dne 27. 11. 2019. 

Polykání je jedním z nejkomplexnějších procesů v lidském těle. V běžném životě je 

polykání zvětší části neuvědomělý děj. K poruchám polykání (dysfagiím) vede široká 

škála organických i funkčních patologií, které narušují průběh polykacího aktu. Tyto 

obtíže mají zásadní dopad na kvalitu života jedince. Komplikace dysfagie, jako jsou 

dehydratace, malnutrice a opakované aspirační pneumonie, mají zásadní dopad na 

zdravotní stav. 

Dle WHO trpí dysfagickými obtížemi, přibližně 5% světové populace. Diagnostika a 

léčba pacientů s poruchou polykání prodělala během posledních let dynamický rozvoj. 

Jde o implementaci nových vyšetřovacích metod, které nám umožňují upřesnit 

diagnostiku jednotlivých patologií a také rozvoj rehabilitačních technik k řešení 

dysfagických obtíží.  Mezioborovou spoluprací vznikají funkční týmy, které spojují 

odborníky napříč obory s cílem zefektivnit péči o naše pacienty.  

Cílem semináře je podat multioborový pohled na řešení polykacích obtíží. Plánovaná 

akce komplexně zpracovávají jednotlivá témata. Je cílená jak na ambulantní 

specialisty, tak na odborníky z lůžkových zařízení, kteří se setkávají s pacienty 

s dysfagickými obtížemi. Nejde tedy jen o otorinolaryngology a internisty-

gastroenterology, ale i neurology, onkology, radiodiagnostiky, rehabilitační lékaře, 

fyzioterapeuty a praktické lékaře.  



Počet účastníků semináře je limitován, tak aby bylo možné dosáhnout maximální 

interakce mezi účastníky a školiteli. Pro účast se prosím registrujte na registrační 

formulář na naších stránkách http://www.dysphagia.health , kde naleznete i aktuální 

informace o odborném programu. 

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena 

5 kredity. 

Těšíme se na Vás  

 

MUDr. Eva Košľabová Ph.D., MUDr. Martin Jedlička, MUDr. Eva Krauzová 

za organizační výbor 

 

doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.                 

odborný garant 

 

http://www.dysphagia.health/

